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1. Obsah a struktura práce
Obsah  předložené  diplomové  práce,  mírně  nadstandartního  rozsahu  (123

stran a 13 stran příloh), je věnován dvěma hlavním, vzájemně provázaným tématům,
a to kvalitě života dospělých jedinců s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou a
dále možnostem jejich ekonomické, sociální a kulturní integrace do majoritní spole

nosti.  Strukturu  práce  tvoří  jedenáct,  dále  členěných  kapitol.  První  čtyři
kapitoly  předkládají  obecný  popis  chronických  nemocí  s podrobným  výkladem
roztroušené sklerózy (s  popisem terminologie,  epidemiologie,  faktorů  ovlivňujících
vznik  a  vývoj  této  nemoci,  diagnostiky,  typů  a  terapie  nemoci),  charakteristiku
životního stylu nemocných s touto diagnózou a kvalitě jejich života. Zbývající kapitoly
jsou  určeny empirickému šetření,  jehož  cíl,  formulovaný  již  v úvodních  pasážích,
spočíval v měření kvality života nemocných s roztroušenou sklerózou. Je zde popsán
způsob sběru dat, použitá metoda, soubor 50 respondentů obojího pohlaví, analýza
dosažených výsledků podle jednotlivých hypotéz, včetně jejich diskuse a závěrů.

Zvolené téma je rámcově vhodné vzhledem k odbornému zaměření katedry a
studovanému oboru. Stanovený cíl i jednotlivé body zadání zřetelně a s přehledem
strukturované  práce  byl  splněn.  Práce  má  potřebný  obsah  (lze  předpokládat  i
konzultace s odborníky z praxe), srozumitelnou a vhodně zvolenou skladbu. Avšak
zařazení některých pasáží je vzhledem k cílům práce diskutabilní (např. úloha lékaře
při chronickém onemocnění na str. 22–25). Kromě toho, že se k řešenému tématu
váží jen zprostředkovaně, také navyšují už tak velký rozsah textu.

2. Odborná úroveň 
Diplomová  práce  je  zpracovaná  na  kvalitní  odborné  úrovni.  Vybraný

kvantitativní postup je adekvátní řešené problematice, pracovní postup je správný.
Studentka prokázala znalost metodologie výzkumu. Ke splnění požadavků zadání
zvolila dotazník (MSQOL-54) tvořenými 54 otázkami, který dále rozšířila o 6 otázek
ke zjištění sociodemografických znaků a charakteristik nemoci respondentů. Získala
tak poměrně rozsáhlou sadu dat, které následně popsala a diskutovala. 

Přestože soubor respondentů se vyznačoval  značnou variabilitou (věkovou,
typy  roztroušené  sklerózy),  studentka  si  tuto  skutečnost  dobře  uvědomovala  a
snažila se s ní interpretačně vyrovnat (hypotézy H2 a H7). Je však třeba upozornit na
to,  že  zastoupení  respondentů  v jednotlivých  segmentech  proměnných  bylo  příliš
nízké na to, aby mohly být výpočty podkladem pro validní závěry.



Šetřením získané  výsledky  (např.  o  únavě  jako  doprovodném znaku  dané
nemoci, která zásadním způsobem limituje fyzický i psychický výkon) jsou využitelné
v praxi  nejen  pro  zlepšení  kvality  života,  ale  také  vzhledem  k  možnostem
zaměstnávání nemocných osob s roztroušenou sklerózou.

3. Práce s literaturou
Výběr  studijních  pramenů  studentka  provedla  ve  shodě  s jejich  vztahem

k tématu  práce.  Získala  klíčové  odborné  zdroje,  které  náležitě  použila  ve  všech
součástech  práce.  Udržela  proporce  domácí  a  zahraniční  vědecké  literatury  i
zastoupení odborných časopisů, monografií a dalších zdrojů, a to jak v tištěné tak i
v elektronické podobě. Bibliografické citace uváděla kompletně a v souladu s aktuální
citační normou.

4. Grafické zpracování
Pro zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti textu studentka využila tabulky (17

komparativních nebo statistických tabulek), grafy (9 grafů) a přílohy (použitý dotazník
– 13 stran). Grafickou úpravu celé práce provedla kvalitně.

5. Jazyková úroveň
Diplomovou práci napsala studentka ve svém mateřském jazyce – slovenštině

–  srozumitelným  pro  čtenáře  dobře  pochopitelným  stylem.  Nedopustila  se
závažnějších stylistických nebo gramatických přestupků nebo pochybení. 

6. Podněty k rozpravě
a) Uveďte alternativní statistické metody, jiné než ty, které jste použila, vhodné

pro testování stanovených hypotéz. 
b) Co byste zařadila mezi hlavní dosažené výsledky? 

7. Závěrečné hodnocení práce
Diplomová  práce Bc.  Ivety  Kaczarové  odpovídá  požadavkům kladeným na

tento typ závěrečných prací. Doporučuji její přijetí k obhajobě.  
Přes  drobné  nedostatky  (např.  redundantní  pasáže  v textu)  navrhuji

výsledného hodnocení známkou výborně.
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